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Ementa do Minicurso:
Dentre as diversas práticas culturais, uma, em especial, será tomada como base
para compreender a construção histórica de ideias e percepções sobre o sertão
nordestino: as histórias em quadrinhos (também conhecidas como HQs). Pretende-se
neste minicurso analisar em que medida quadrinhos de diferentes tradições – nacionais
e estrangeiras – conformaram determinadas representações e construíram um
imaginário acerca dessa paisagem sociocultural brasileira específica. Para tanto,
examinamos no minicurso um vasto número de autores e séries, de modo a
compreender que as ideias de sertão que figuram nas historias em quadrinhos. Ainda
partimos de uma questão ou problema: se existem Sertões inventados nos e pelos
quadrinhos estes precisam ser devidamente verificadas e explicitadas em seus aspectos
históricos. Buscamos assim entender como as HQs participam da forma como a nossa
imaginação é moldada, compreendendo por meio das representações construídas sobre
os sertões, as diferentes maneiras pelas quais, a partir de determinadas condições
históricas, uma dada realidade foi construída, pensada e oferecida. Nessa linha de
raciocínio, as obras que selecionamos podem ser consideradas como práticas
constituintes e instituintes de sentidos e significados sociais. Busca-se, assim, trazer à
luz a maneira de ser de um determinado circuito de idéias, evitando anacronismos e
aprofundando-se na compreensão de suas sutilezas de significado, em uma análise
crítica das representações construídas nos e pelos quadrinhos e perceber como estas
são construídas. Impomo-nos, deste modo, a necessidade de recriar a temporalidade e o
contexto inerentes a cada obra selecionada. A proposta de trabalho aqui apresentada
situa-se na virada metodológica que se tem feito na historiografia nas últimas décadas,

voltando nossa atenção para o estudo de fontes da cultura visual ainda pouco exploradas
pelos historiadores. Deste modo, buscamos por meio de uma fonte raramente estudada
no campo da História contribuir para uma renovação dos saberes, para que sirvam de
instrumento para a compreensão de ideias constitutivas do mundo social. Importa
também perceber como a(s) ideia(s) de Sertões presentes nos quadrinhos estão
relacionada historicamente a outras, como, por exemplo, a construção da estereótipo do
nordestino associado exclusivamente ao homem sertanejo e a representação dos
“cabras” como categoria social e expressão de um cenário imaginado como violento.
Discute-se ainda a relação dos quadrinhos com diferentes tradições culturais como a da
temática nordestina da seca expressa nos cordéis e o tema do cangaço. A intenção não é
procurar supostos reflexos do mundo social nas obras, mas propor interpretações sobre
as mesmas – considerando-as não como reflexo de uma determinada realidade, mas
como uma forma de representação sobre a mesma.
Do ponto de vista teórico-metodológico, tomamos as histórias em quadrinhos
como uma fonte para a história, cuidando para que não sejam interpretadas, em virtude
do seu caráter de matéria ficcional, como um registro que passa à margem do social
e/ou sejam utilizadas simplesmente como recurso para ilustrar determinado tema e/ou
discussão. Utilizar determinada fonte como uma mera ilustração implicaria, a nosso ver,
numa concepção já estabelecida do que seria o contexto social no qual essa mesma fonte
se circunscreve e sobre o qual se pronuncia. O interessante seria tentar compreender
não só o que determinada fonte nos informa, mas como ela informa. Assim, quando
analisadas pelo historiador, como testemunho / fonte documental, e não apenas como
veículo artístico ou forma de comunicação, não se pode desconsiderar aquilo que
testemunha, mesmo que aquilo seja ficcional. Como qualquer fonte, uma HQ é produzida
em determinado contexto social e histórico e acaba, por isso mesmo, levantando e
desenvolvendo questões que de uma maneira ou de outra, interessam ao seu tempo.
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